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Geofizyka Toruń S.A. jest wiodącą firmą w zakresie usług geofizycznych na potrzeby 

poszukiwań naftowych, oferującą swoje usługi w kraju i za granicą. 

 

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy jako: 

 

Inspektor ds. odszkodowań 

Nr Ref. GDS-2/05/2022  

- praca w terenie w miejscach realizowanych przez Spółkę projektów, 

- współpraca na podstawie umowy zlecenia 

Zakres zadań: 

• uzgadnianie prawa wstępu na nieruchomości z właścicielami prywatnymi i 

organami administracji publicznej, 

• udział w negocjacjach z właścicielami nieruchomości, 

• szacowanie szkód poprojektowych, 

• prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce. 

 

Wymagania: 

• wykształcenie co najmniej średnie, 

• prawo jazdy kategorii B, 

• umiejętność obsługi komputera, 

• umiejętności negocjacyjne. 

 

Dodatkowe atuty: 

• wykształcenie wyższe związane z rolnictwem lub ochroną środowiska, 

• znajomość oprogramowania Quantum GIS, ArcView. 
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Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą i spełniających przedstawione wymagania zapraszamy 

do przesyłania zgłoszeń zawierających CV na adres mailowy: rekrutacja@geofizyka.pl, Prosimy o 

wpisywanie  w tytule wiadomości numeru referencyjnego.  

Prosimy także o opatrzenie CV następującą klauzulą:  

„Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Geofizykę Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 50, 

moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu 

przeprowadzenia rekrutacji.” 

Jeśli jednak wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV były wykorzystywane przez Geofizykę 

Toruń S.A. do kolejnych rekrutacji, prosimy również o zawarcie klauzuli o treści  

„Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w 

niniejszym CV w bazie rekrutacyjnej Geofizyki Toruń S.A. i na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy 

od ich przekazania w celu przeprowadzania przez Geofizykę Toruń S.A. kolejnych rekrutacji”. 
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